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 حاصل بیزمین 

       (خلق فدائیان )چپ ایران  حزب حقیقت  

 

غلبه بر  اقدام خود را این و دادندتشکیل ( فدائیان خلق)حزب چپ ایران  به نام سازمانی فدایی جریانسه  چندی پیش

با عدم اعالم  ،سو  یکاز  ، چونباز هم بیشتر گسترش دادند را پراکندگی در حقیقتها  آناما  .خواندند چپ پراکندگی

در نام  "ان خلقیفدائ"عنوان  حفظ، با از سوی دیگر و افزودند تا کنونیق ر  دیگر بر ف   ی ا فرقه ،خود های سازمانانحالل 

  .برای همیشه مسدود کردند را آنبه  فدایی غیر افرادپیوستن راه  ،شان سازمان

  تشکیل "انفدایی وحدت"رانند،  سخن می" وحدت چپ"از  :نیست ها آنحرف و عمل  در دوگانگیتنها  اینان حقیقت   اما

دو  با :داریم، نیست جماعتاین  از ما ، با شناختی که ها آن خاصو  یخیتار طلبی در فرصتتنها حقیقت  اینان  .دهند می

را   نوستالژیک «ان  پرست فدایی» فدائیان اکثریت و هم سازمان اند خواسته ها ، آندر نام خود «فداییان» و «چپ»گزینش 

حاصلی است  بی در زمین ه امااین فرقحقیقت   .را فراگیر چپ   بزرگ  تشکل  اندیش  ساده باختگان   دلو هم  دنساز خشنود

 نه،  خواهانه رهاییای  اندیشهفکر و  نه :شکفد گلی نمی و روید گیاهی نمی در آن که بایر یخاک .زییند میآن  در که

  .ساز دگرگون اقدام و عملی

چهار  امضایبه  ،(0930آبان ) 2102نوامیر  دربا انتشار فراخوانی  .است فراز و نشیب پری روند ی نتیجه نامبردهحزب 

نوامبر در  ،سه سال بعد. شود میآغاز  ،های چپ شورای موقت سوسیالیستو  اتحاد فدائیان خلق از جمله ،جریان

 ماندگان باقیاز این پس، . روند می کنار پروژهاز  اتحاد فدائیاناز  نیمی چندی بعدو  ی موقتشورا، (0931آبان ) 2100

طرح  ،اند از فدائیان سابق ها نیز آن که کنشگران چپو  اتحاد فدائیان بیاع، بخش انشفدائیان اکثریت سازمانیعنی 

های  خودی» متشکل از سیاسی حزبیک کردن  برپا منظور بهاین بار اما . گیرند از سر می با هم دیگری را "وحدت"

  .ایران اوضاع در (؟)! گذار تأثیرورزی   سیاست نیت با و« فدائی

 از اختالفات ای بندی جمع ،شورای موقت کننده در طرح اولی، های شرکت یکی از سازمان، 2100ای به تاریخ   در بیانیه

در  زگاراو ناس ای ریشه های افتراق آن جا در .7دهد میبه دست است   اعالم کردهرا  جدیدکه امروز حزب  جریانیبا  خود

با  ،گذرد می از آن زمان سه سال که اکنون .اند بر شمرده شدهترین معضالت سیاسی و نظری امروز  چپ  مهم رابطه با

مسائل مورد در زیر،  .شود می آشکار هر چه بیشتر بندی بینی آن جمع و روشن صحت ،بنیاد نوحزب  اسنادمطالعه 

 .کنیم خالصه میمحور  پنج بر را اختالف

. است سرنگونی آنضرورت  نظام جمهوری اسالمی ایران وکلیت  نفی به نسبت موضعاعالم ها،  ترین  آن یکی و از مهم

حکومتی و غیر  ان  طلب با اصالح و عدم همکاری ایرانناپذیری رژیم  اصالح نسبت بهنیز اعالم موضع روشن  سانهمین  به

پیدا و طور که  ، هماناکنون نیز و گرفت نمیقرار از این مواضع مورد پذیرش اینان  هیچ یک. کشور و خارج حکومتی در داخل

   .ردگی نمیهویداست، 

. چنان نیز باقی است بود که هم سوسیالیسم واقعًا موجودنفی و  درک از سوسیالیسم مورددر  ما با اینان دیگر اختالف

امروز و  در ایران اپوزیسیونی ی مبارزهداری در  سرمایه ضد ی جایگاه مبارزهافتراق بر سر  تر، در همین راستا و مهم

به قوت با توجه به برنامه و منشور اینان که هم چنان  است رای آزادی و دموکراسیب پیکاربا  این مبارزه یناپذیر تفکیک

   .است خود باقی

 .ست گرا دموکراسی دولتیا  دموکراسی نمایندگیچون امری متمایز از  دموکراسیمعنا و مفهوم  از درک ،سوم موضوع

 در راه و برای خود به دست خود، خوداداره ی امور در مردمان  و مستقیم گری مشارکتی دخالت چون دموکراسی

گرا و  تحزب چپ سنتیاین  در تفکر و عملجایی به طور کلی  رادیکال از دموکراسی   دریافتیچنین . ها از سلطه رهایی

   .نداشته و ندارد گرا اقتدار
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در گسست از چپی از نوعی دیگر  تشکیالتنوع تبیین شکل سازماندهی و بر سر  اینانبا  دیگر مهم اختالف موضوع

 ی ایران جامعه از در جدایی از کشور و در خارجاینان سازی  حزبشوخی  . بود کالسیک تحزبی ها شیوه و ها شکل

 . است اختالفشفاف این  ترجمان

چه در این  باشد، با خود داشتهرا فدائی  عنصر تواند نمی «وحدت سازمانی»که نام  کردیمتصریح  نیز در همان زمان

جا بودن  هشدار  با تشکیل حزب فدائیان امروز، راستی و به: نخواهد بودخبری ش و تکثر  در تنوع «چپ توحد» از صورت

   .آفتاب آمد، دلیل آفتاب: شود ما در آن زمان ثابت می

در چنان  هم ایران چپ سنتی که شود می نمایانجا  آندر  ویژه ، بهرخ داده استاز نوع آن چه که  سازی حزب   مضحکهاما 

در  های اجتماعی در ایران، از جنبش   در شرایط جدایی کامل که در این پندار. برد به سر می تراژیکو  ی واهیصورت

، گذشته منسوخ فکری، فلسفی، سیاسی و سازماندهی  های سیستم نقد   از و تحوالت امروزی دنیا درک   از   ماندن واپس

ها و  کار  ، سبک  ها سیاستبا  ،روز نشده بهسان کهنه و  ه همانب یمفاهیمکاربرد با و به روز نشده،  کهنه یبا فکر

ل مبا  تواند می ...و منسوخ  فرسوده تاریخن هایساختار و ساز و برگی، با ساختن دم و   ترتیب برنامهبا کردن حزبی،  ع 

 ی سیاسی ایران در صحنه سرانجام و گردد، با استقبال مردم رو به رو کندرشد و گسترش پیدا  سرانجام، دستگاهی

چپ . روند آرزو نمی فراتر از در خود ننماید، از هر نظر انقالبیابتدا تا زمانی که چب سنتی  ،ها همه ایناما  .شود گذار تأثیر

فکری، فلسفی، ایدئولوژیکی و  ژرف ی بیستم گرفتار چنان بحران برخاسته از دو سوسیالیسم منسوخ سده سنتی  

نه در  ،و خالقیتی نوآوریهیچ  ،روی این زمین بایر باقی بماندو تا زمانی که  آن خشک  زمین است که بر  ای شده عملی

 . ایجاد نخواهد شد عمل در اندیشه، نه در سیاست و نه

سیاست » تشریحدر به صورت تلگرافی را  این سطور، نکاتی ی مایلیم برای خواننده، گفتاراین  پایاناکنون در 

 با تفصیل بیشتری ها جستاردر دیگر پیش از این  .طرح کنیم ،«چپ سنتی سیاست» با شتمایزر ، د«خواه رهایی

 .ایم توضیح داده سیاست رهایی را

اند،  تهی شده شان حقیقت  اصلی   از ی سیاسی، ی سیاسی و فلسفه کالسیک، در حوزه مفاهیمبسیاری از امروزه 

 خودکار کاربرد  از این رو،  .فاقد آن استامروزه  اماواقعیتی داشت  که در گذشته اند شده آنیترجمان  .اند شدهاعتبار  بی

 ،«دموکراسی» ،«چپ» هایی چون مقوله از آن جمله است .شود میکننده  گمراهنادرست و  این مفاهیمو بدون نقد  آ

که  ، در عین حالامروزه .و غیره «سوسیالیسم»، «انقالب» ،«حزب» ،«سیاست» ،«مردم»، «حاکمیت»، «جمهوری»

 دوباره خواهی باید مفاهیم نوین  درخور  شرایط نوین را با میزان سنجی  رهایی بریم، را به زیر نقد میمفاهیم کالسیک 

 .اختراع و ابداع کنیم

اما این  امروزه ... و انقالب اجتماعیعدالت ، دفاع از برابریدر و  داری در نفی سرمایه :معنا داشت روزگاری« چپ»

 ،حاکم  نظامدر همه جا مدیریت بهینه امور . استشده  آرمانی و بی پرنسیپی بی، دوگانگی و بهامااز  سرشار «چپ»

چپ توتالیتر، چپ  :ها داریم نه یک بلکه چپ امروزه .استشده « سیستمی» و را بر دوش گرفته ،داری یا غیر سرمایه

از این  ...دینیچپ  کمونیست، چپ سوسیالیست، چپ ،مستبد، چپ دموکرات، چپ لیبرال، چپ سوسیال دموکرات

 هویت بیامروزه  ، پدیداری که«چپ»عنوان  با روند تا کمتر خود را می کنونی های رادیکال   جریان هر چه بیشتر ست که رو

و  رانیمبسخن  خواه رهایی یا 8 یرهای سیاست  از جا  در همهکنیم  کوشش مینیز ما  .نماینداست، تعریف و تبیین  شده

 .را به کار بریم« پچ»کمتر واژه 

 و 9دولت، سرمایهسلطه   دیکتاتوری، و استبدادسلطه  :  است  ها قدرت ی  لطهاز س رهایی در یک کالم رهایی سیاست

  .و غیره مردساالری و جنسیتی ، سلطه  دین

براندازی . ندخوا را فرا می ایران مردم به دست خود   جمهوری اسالمیتمامیت  نظام سرنگونی   در ایران رهایی سیاست  

 دارای مناسباتی کهدر عین حال  است مذهبی یاستبداد اش بر اساس قانون اساسی اسالمیی که نظامانقالبی 

از  در ایران به دموکراسی (تئوکراسی) ساالری دین گذار. در آن حاکم است .یشها ویژگیی  همهبا  است داری سرمایه

مردمی  های جنبش در دستور کار سیستم انحالل در نتیجه .پذیر نیست نامکا و غیره ، رفراندومطریق اصالحات، انتخابات

به  های بیشتری از مردم ذهنیت بخش تکامل از ای نشانهتوان  را می 0931خیزش دیماه در این راستا،  .گیرد میقرار 

در شرایط . روید می های اجتماعی جنبش درونتنها از  در ایرانآلترناتیو سیاسی . دانستدر کلیت آن  رژیمسوی نفی 



که در راستای  پذیر است امکانو الئیک  خواه دموکرات، جمهوری اپوزیسیونهایی از  بخش آن باگرایی  کنونی، همتاریخی 

  . جمهوری اسالمیرژیم  برچیدن جهتدر کنند، از جمله  عمل می ها رهایش از سلطه

رادیکال، مستقیم و  دموکراسی  . شود ود نمیمحدخالصه و  و از این دست ، انتخاباتگرایی در دولت دموکراسی 

همواره ، ی سطوح در همه و خودامور ی  اداره در مشارکت مردمان معنایبه ، «مندی مردم توان»چون  بالواسطه،

برای  مبارزه، در ایران و جهان امروزه .نوردد می را درهم که دموکراسی واقعی نیست «نمایندگی دموکراسی  »مرزهای 

 یسوسیالیسمداری برای  مبارزه ضد سرمایه .اند شده ناپذیر تفکیک برای رهایی داری سرمایه علیهبارزه مدموکراسی و 

امحای  برابری ودر ، ها الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی کردن آندر که  گیرد صورت میخواهانه  رهایی

 ممکنیک کشور  در اما سوسیالیسم تحقق .شود یتبیین متعریف و  جامعه برگر  سلطهمافوق و دولت چون قدرتی 

 :در جهان سده بیستم سوسیالیسم   آزمون تاریخی و منسوخ  دو . تصور پذیر استبلکه در مقیاس جهانی  نیست

که  آموزند میبه ما ، داری سیستم سرمایه نگهبان سوسیال دموکراسیو   (استالینی –لنینی ) سوسیالیسم توتالیتر  

برند بلکه سلطه  نمی رهاییبه امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها راه  مدیریت اقتدارگرایانه  دولتی و  های شکل

 .کنند میو ستم بر مردمان را شدیدتر 

دولت چون  الغایجنبشی و اپوزیسیونی تا حد نفی و  ای مداری نیست، بلکه مبارزه گرایی و دولت دولت ،«سیاست»

 «سیاست»از  گرا و دولت طلبانه قدرت درکدر گسست از  رهایی سیاست   .آن است رمسلط بجامعه و  باالدست  قدرتی 

دهد، که  شغولی خود قرار میم تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دلدر گسست از . نماید می شود و عمل تبیین می

 . استگر  را و سلطههدفش باز تولید ساختار قدرت است، که ناگزیر در شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا، اقتدارگ

انقالب جبریتی مطلق و تاریخی نبوده بلکه . مردمان به دست خود آنان است طرفدار انقالب اجتماعی    سیاست  رهایی

. بندی و تالش کرد در برآمدن و فرارسیدن آن شرط و باید توان با این حال می. بینی نیست اتفاق و رخداد است، قابل پیش

شود  یا ختم تواند منحرف ها را هموار سازد و هم می م کهن را بر هم زند و راه رهایش انسانتواند سیست انقالب هم می

 اولرهایی در راستای بدیل  که سیاست   پیداستنا گفته . دوباره برقرار شوندو مناسبات سلطه و ستم به شکلی دیگر 

 . کند اندیشد و عمل می کند، می بندی می شرطو انقالبی مداوم 

 در تاریخ سده نوزده و بیست سیاسی حزب. گیرد در پیش میرا  جنبشی و نه حزبییابی  تشکل اییره سیاست  

تشکل . شده استساخته و پرداخته  بر مردمو رهبریت  حاکمیتعمال ا  و حفظ آن ، حکومتی قدرت تصاحب برایهمواره 

 ،اما خواه رهایی شکل جنبشی  ت .گذارد ها و اسلوب کار تحزب کالسیک را کنار می شیوه جنبشی از نوع سیاسی

و  گیری دموکراتیک تصمیم برمتکی  و افقیاست  فرایندی بلکه ،مردم نیست رهبر، راهبر و نیست آوانگاردسازمان 

در  خواه رهایی جنبشی   یابی تشکل، کمونیست مانیفست از گیری با وام .عمومی  مجمع در کنندگان مشارکت مستقیم  

، در سطح رهایی (روای و جهان) شرایط عمومی بیشتر به که اجتماعی جنبش از یبخش چیزی نیست جزنهایت 

 به سویاز جنبش عمومی مرمان  تحت سلطه  بخشی جداناپذیر :توجه داردآشنایی و  ای و جهانی، کشوری، منطقه

 . بشری شرهای

  --------------------------------------------------

  0931آبان  20 – 2102نوامبر  02 :ی وحدت چهار جریان سیاسی ی پروژه دربارههای چپ  یستاطالعیه شورای موقت سوسیال: 7

 Émancipation: رهایش، رهایی : 8

است، که شامل سه قوای اجرایی، ( آلمانی)  Staatو ( انگلیسی) State، (فرانسوی) Étatدولت، در هر جای این نوشتار، معادل : 9

 .است Gouvernementومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما با حک. قضایی و مقننه می شود

 


